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الفوم يعمل بكفاءة على 
أض!ع مثلث الحريق 

    الث!ثة

    تبريد المادة المشتعلة
    المناطق المحيطة بھا

منع تبخر المادة 
    المشتعلة

    منع ا,كسجين





 كفاءة الفوم فى مكافحة حرائق السوائل

     Fuel Fuel Fuel Fuelالتوتر السطحى للماء أكبر من الـ 

    قطرات الماء

    FuelFuelFuelFuelالتوتر السطحى للفوم أقل من الـ 

    الفوم



 مقارنة بين أنواع الفوم
 Alcohol الخواص

Resistant 
FFFP 

Alcohol 
Resistant 
AFFF 

FFFP AFFF Flouro- 
Protien 

Protein 

مقاومة  سرعة 
 ا�نتشار
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 مقاومة الحرارة
��� �� ��� �� ���� ���� 

مقاومة المادة 
 المشتعلة
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منع تبخر المادة 
 المشتعلة
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مقاومة 
 الكحوليات

���� ���� None None None None 

����        Poor     Poor     Poor     Poor     ��������        Fair   Fair   Fair   Fair           ������������        Good     Good     Good     Good     ����������������        ExcellentExcellentExcellentExcellent    



   CO2غاز ثانى أكسيد الكربون  •

 ثقل من الھواءأ غاز�
 يستعمل فى ا,ماكن آلتي ليس بھا تيارات ھوائية �
وتأثيره الفعال فى اJطفاء ھو اJخماد نتيجة Iنتشاره فوق المادة �

 مانعا عنھا ا,كسجين
 له  تأثير على تبريد المادة المشتعلة�
اIحتياط عند استخدامه فى ا,ماكن المغلقة حيث انه غاز خانق يجب �

 ويتولد عنه غاز أول أكسيد الكربون السام نتيجة تعرضه للحرارة 
يمكن استخدامه  إطفاء حرائق الكھرباء و بكفاءة عالية فى يستخدم �

 الحرائق ا,خرى  فى
    



 البودرة الكيميائية الجافة  •

 لعدة أنواع كل نوع له كفاءته المختلفةوتنقسم       

بيكربونات الصوديوم ذات كفاءة فى حرائق النوع أ وكفاءة متوسطة 1.
 فى حرائق السوائل والغازات وI يفضل استخدامھا

 مناسبة لحرائق النوع أ ) فوسفات أمونيا( بودرة متعددة ا,غراض 2.

 بيكربونات البوتاسيوم مناسبة لحرائق السوائل والغازات بكفاءة3.

بيكربونات البوتاسيوم مضافاً إليھا مادة اليوريا وھى أكفأ ا,نواع 4.
ومناسبة لحرائق السوائل والغازات بكفاءة عالية جًد فى اختراق 

 جزيئات المادة المشتعلة

 بودرة جافة مخصصة لحرائق المعادن 5.
 



 كمية البودرة الكافية لمكافحة الحرائق 

 بيكربونات الصوديوم�
 ث/2م/كجم1.1تحتاج                                 

 بودرة متعددة ا,غراض�
 ث/2م/كجم 1.6تحتاج                                

 بيكربونات البوتاسيوم�
 ث/2م/كجم1.1تحتاج                                

 بيكربونات البوتاسيوم مضاف إليھا اليوريا �
 ث/2م/كجم 0.8تحتاج                                

 



 غاز ا%نرجن
 

 يتكون من مجموعة غازات موجودة فع! فى الھواء الجوى •

 150حوالى  "فى اسطوانات مضغوطة  يتم خلط ھذه الغازات ووضعھا•
 النسب اcتيةحسب " بار

 

ثانى أكسيد  ا,رجون النيتروجين اسم الغاز
 الكربون

 %8 %40 %52 النسبة



 فكرة استخدامه فى مكافحة الحرائق 

تعتمد فكرة اIطفاء على تغيير مواصفة الھواء الجوى �
للمكان المحمى بغاز اIنرجن بما يقلل نسبة اIكسجين الى 

ويتم التشغيل أوتوماتيكيا من حجم الھواء % 15أقل من 
عن طريق كواشف ثابتة با,ماكن المغلقة ويخرج الغاز من 

 خ!ل فتحات خاصة موزعة داخل المكان المراد حمايته
 



 مقارنة بين مواد ا%طفاء

Water  +++         -/+       -    --- 

CO2      +        ++      ++    - 

Powder      ++        +++      ++    - 

Foam     ++        +++        -     -- 

Inergen     +         +++      ++    - 

Metal powder    -  -       -        +++ 


